
Stanowiące wartość dodaną i oparte na chmurze rozwiązanie 
do zarządzania drukowaniem
Małe i średnie firmy muszą mieć kontrolę nad kosztami i nad infrastrukturą zarządzania drukiem. 
uniFLOW Online Express to bezpieczne, oparte na chmurze rozwiązanie, które eliminuje konieczność 
inwestowania w serwery lokalne i zarządzania nimi. Jest dostępne w standardzie – wyłącznie w przypadku 
urządzeń firmy Canon. Zostało opracowane w taki sposób, by obsługiwać i uzupełniać każdy etap cyklu życia 
dokumentów.

WYZWANIA STOJĄCE 
PRZED FIRMĄ

CO TO JEST uniFLOW 
ONLINE EXPRESS?

uniFLOW ONLINE EXPRESS

Dla małych i średnich firm

Liczba urządzeń: od 1 do 10

Oparte na chmurze

•  Standardowa funkcja dostępna w wielu urządzeniach firmy 
Canon (konieczna aktywacja i konfiguracja)

•  Brak konieczności dodatkowego inwestowania w serwery 
druku

•   Zwiększanie bezpieczeństwa poprzez kontrolowanie dostępu 
do urządzeń i określenie opcji uwierzytelniania użytkownika

•  Zwiększenie wydajności dzięki łatwej w obsłudze funkcji 
skanowania do poczty e-mail lub na Dysk Google™ 
(imageRUNNER ADVANCE)

•  Instynktownie obsługiwany pulpit, zapewniający czytelny 
wgląd w informacje o kosztach generowanych przez 
poszczególne urządzenia i określonych użytkowników oraz 
ułatwiający zrozumienie wydatków i zarządzanie nimi

•  Uproszczone zarządzanie infrastrukturą informatyczną dzięki 
centralnej konfiguracji i możliwości zarządzania wieloma 
urządzeniami

•  Optymalne wykorzystanie inwestycji dzięki urządzeniom 
firmy Canon funkcjonującym w ramach opartego na chmurze 
oprogramowania do zarządzania drukowaniem i skanowaniem, 
stanowiącego wartość dodaną

•  Łatwa aktualizacja oraz subskrypcja usług uniFLOW Online, 
obejmująca dodawanie rozszerzonych funkcji i korzyści w celu 
sprostania zmieniającym się potrzebom w zakresie cyklu życia 
dokumentów

Zapewnienie bezpieczeństwa danych
Z uwagi na rozporządzenie RODO zapewnienie 
bezpieczeństwa danych jest trudniejsze niż kiedykolwiek. 
Łatwo przeoczyć potrzebę zabezpieczenia drukarek 
biurowych i w efekcie narazić przetwarzane dane oraz 
dokumenty na potencjalne zagrożenia.

Efektywność operacyjna 
Czas poświęcony na instalację, monitorowanie i zarządzanie 
złożonymi ekosystemami (infrastrukturą druku) mógłby 
zostać lepiej wykorzystany – na działania umożliwiające 
rozwój firmy.

Kontrola kosztów
Aby móc kontrolować koszty i zarządzać nimi, należy 
dokładnie zaplanować budżet i zrozumieć wydatki związane 
z zarządzaniem drukiem.

Niezawodna infrastruktura
Wybór niezawodnej, skalowalnej infrastruktury 
informatycznej, która z łatwością integruje się z obecnymi 
systemami i sprosta przyszłym potrzebom firmy, umożliwia 
optymalne wykorzystanie inwestycji.



Rozwiązanie oparte na 
urządzeniach

FUNKCJE URZĄDZENIA 
DOSTĘPNE W STANDARDZIE

UNIVERSAL LOGIN 
MANAGER

Liczba urządzeń:  
od 1 do 5

Podstawowe zarządzanie 
dokumentami wyjściowymi 

dla małych firm

Rozwiązanie oparte na  
chmurze

FUNKCJE URZĄDZENIA 
DOSTĘPNE W STANDARDZIE

uniFLOW ONLINE EXPRESS

Liczba urządzeń:  
od 1 do 10

Podstawowe rozwiązanie do 
rejestrowania i zarządzania 
dokumentami wyjściowymi, 

idealne dla małych firm

Rozwiązanie oparte na  
chmurze

SUBSKRYPCJA UŻYTKOWNIKA

uniFLOW ONLINE

Nieograniczona liczba 
urządzeń

Nieograniczona liczba 
użytkowników i urządzeń / 

moduły do drukowania 
i skanowania / idealne 

rozwiązanie dla każdej firmy 
– od małych przedsiębiorstw 

po globalne organizacje

Rozwiązanie oparte na  
serwerze

LICENCJA UŻYTKOWNIKA

uniFLOW for SMB uniFLOW 
CAPTURE

Liczba urządzeń:  
od 1 do 25

Ulepszone rozwiązanie do 
rejestrowania i zarządzania 
dokumentami wyjściowymi, 

idealne dla małych i średnich 
firm / Samodzielne moduły 
do drukowania i skanowania

Rozwiązanie oparte na 
serwerze

LICENCJA UŻYTKOWNIKA

uniFLOW

Nieograniczona liczba 
urządzeń

Zaawansowane rozwiązanie 
do rejestrowania i 

zarządzania dokumentami 
wyjściowymi, z wieloma 
opcjami dla średnich i 

dużych firm po globalne 
organizacje / odpowiednie 

dla biur i działu druku

GŁÓWNE  
KORZYŚCI

Zwiększenie bezpieczeństwa
•  Zabezpieczanie drukarek przed nieupoważnionym 

dostępem i użytkowaniem
•  Połączenie zaawansowanych zabezpieczeń z 

komfortem użytkownika dzięki prostym metodom 
uwierzytelniania przy zwalnianiu zadań

Zwiększenie efektywności
•  Tworzenie spersonalizowanych systemów pracy, na 

przykład poprzez jednoprzyciskowe skanowanie do 
miejsca docelowego, w celu zwiększenia wydajności

Platforma oparta chmurze
•  Proste, oparte na chmurze rozwiązanie, które nie 

wymaga dodatkowych serwerów druku
•  Oszczędność czasu dzięki możliwości zdalnego 

konfigurowania urządzeń oraz scentralizowanego 
zarządzania nimi

•  Instynktowna obsługa pulpitu w chmurze oraz 
narzędzi do raportowania

Większa zgodność z zasadami 
zrównoważonego rozwoju
•  Oszczędność energii z uwagi na brak konieczności 

posiadania stale działających serwerów druku
•  Wspieranie inicjatywy ekologicznych poprzez 

zapobieganie zbędnym wydrukom. Zadania 
drukowania są automatycznie zatrzymywane w 
urządzeniu i mogą zostać zwolnione lub usunięte

•  Łatwe konfigurowanie uprawnień drukowania, np. 
dwustronnego lub czarno-białego

Udoskonalona kontrola kosztów
•  Ograniczenie dostępu użytkowników do różnych 

funkcji urządzenia w celu zachowania kontroli nad 
kosztami druku

•   Ograniczenie kosztów dzięki drukowaniu wyłącznie 
niezbędnych dokumentów w momencie, gdy są 
potrzebne

•  Wgląd w wykorzystanie funkcji drukowania i 
kopiowania w kontekście określonego urządzenia i 
użytkownika, a także większa kontrola nad kosztami 
dzięki podstawowym narzędziom do raportowania

Wykorzystaj potencjał chmury
Płatne subskrypcje uniFLOW Online to następny etap korzystania z chmury we współpracy z firmą Canon. 
Zapewniają one większe możliwości, niezależnie od rozmiaru firmy. Od małych grup użytkowników w jednej 
lokalizacji po nieograniczoną liczbę użytkowników w wielu miejscach na całym świecie. W porównaniu z 
uniFLOW Online Express usługa uniFLOW Online udostępnia bardziej zaawansowane funkcje, takie jak 
„My Print Anywhere”, drukowanie mobilne i gościnne, wiele opcji skanowania i nie tylko. To kompleksowe 
rozwiązanie oparte na chmurze, które rozwija się wraz z firmą.

W ramach tej oferty obsługiwanych jest wiele urządzeń Canon imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS oraz 
imageFORMULA. Sprawdź specyfikacje poszczególnych produktów pod kątem zgodności.

ROZWIĄZANIA DO REJESTROWANIA I ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI 
WYJŚCIOWYMI FIRMY CANON
Firma Canon oferuje szeroką gamę rozwiązań do rejestrowania 
i zarządzania dokumentami wyjściowymi, które zaspokoją 
potrzeby każdej firmy – począwszy od małych przedsiębiorstw 
po globalne organizacje.
Są łatwe w obsłudze i niezawodne. Firma Canon pomaga 
bezpiecznie kontrolować i zarządzać wszystkimi zadaniami 
drukowania i skanowania, dzięki narzędziom do śledzenia 
oraz raportowania, zapewniając wgląd w sposób użytkowania 
urządzeń i związane z nim koszty.

Dzięki inteligentnej, bezproblemowej i przyjaznej dla 
użytkownika obsłudze dokumentów oraz możliwości radzenia 
sobie z elastycznymi planami pracy pozwala również zwiększyć 
wydajność pracowników. 
W naszej ofercie każda firma znajdzie coś dla siebie: od 
prostych, opartych na urządzeniach rozwiązań i w pełni 
skalowalnych opcji opartych na chmurze po wyrafinowane, 
lokalne alternatywy o modułowym charakterze, z możliwością 
konfigurowania. Wszystkie nasze rozwiązania są łatwe w użyciu i 
zapewniają szybką konfigurację oraz bezproblemową integrację 
z szeroką gamą urządzeń biurowych firmy Canon.
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